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ผลงานทางวิชาการ
การวิจยั
 การพัฒนางานการให้บริการนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ทุนวิจยั
งบประมาณแผ่นดิน ปี 2541 (นักวิจยั )
 การวิจยั ประเมินผลโครงการจัดงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 14 ของสานักงานพุทธมณฑล ทุนวิจยั
จากสานักงานพุทธมณฑล ปี 2546 (นักวิจยั )
 การวิจยั แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพด้านการบริการการศึกษาและด้านบริการ
สาธารณสุข ทุนวิจยั จากสมศ.และสปรส. ปี 2546 (นักวิจยั )
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 การวิจยั ประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการทั ่วประเทศ ของ
สานักงาน ก.พ. ปี 2548 (นักวิจยั )
 การวิจยั ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2549
(หัวหน้าโครงการวิจยั )
 การวิจยั การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเขตจังหวัดนครปฐม ปี 2548 (นักวิจยั )
 การวิจยั แนวทางการบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงยุตริ รม ปี 2548 (นักวิจยั )
 การวิจยั ประเมินผลความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2548-2550 (นักวิจยั )
 การวิจยั โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานสานักงานคณบดี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549 (หัวหน้าโครงการวิจยั )
 การวิจยั โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
(HR Scorecard) ปี 2549 (นักวิจยั )
 การวิจยั กรณีศึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2546-2550) ของสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ทุนวิจยั จากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปี 2546 (นักวิจยั )
 การวิจยั การสารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2549 (หัวหน้าโครงการวิจยั )
 การวิจยั โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ ปี 2550 จานวน 2 โครงการย่อย (หัวหน้าโครงการวิจยั )
 การวิจยั โครงการศึกษาวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการพัฒนาข้าราชการของสานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (Human Need Analysis)
 การวิจยั โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ (Human Resource Scorecard)
 การวิจยั โครงการศึกษาวิจยั ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ่ การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
แบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ปี 2550 (นักวิจยั ) ทุนวิจยั จากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 การวิจยั โครงการวิจยั การวางแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพและแผนสืบทอดตาแหน่ง ของ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พ.ศ.2553(หัวหน้าโครงการวิจยั )
 การวิจยั โครงการประเมินผลนโยบายการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553
(หัวหน้าโครงการวิจยั )
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 การวิจยั โครงการวิจยั การวางแผนพัฒนาภาวะผูน้ า ของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
พ.ศ.2553(หัวหน้าโครงการวิจยั )
 การวิจยั โครงการ สองทศวรรษนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา. คณะสังคมศาสตร์
และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554(หัวหน้าโครงการวิจยั )
 การวิจยั โครงการ การวัดความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัยมหิดล. พ.ศ. 2554
(หัวหน้าโครงการวิจยั )
 การวิจยั โครงการ แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้ นที่
ศาลายา จังหวัดนครปฐม. พ.ศ. 2555 (หัวหน้าโครงการวิจยั )
 การวิจยั โครงการ นโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนา 7 วิชาชีพสู่การเปิ ดเสรีในประชาคมอาเซียน.
พ.ศ.2555(หัวหน้าโครงการวิจยั )
การบริการวิชาการแก่สงั คม
 คณะอนุ กรรมการยุทธศาสตร์การวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
 ที่ปรึกษาการจัดทายุทธศาสตร์กองทุนยุติธรรม กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม
 ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากรระดับเชี่ยวชาญด้านการแปลงยุทธศาสตร์และการกาหนดตัวชี้ วัด
กรมสรรพากร
 ที่ปรึกษาการวิจยั สมรรถนะกาลังพล สานักงานตารวจแห่งชาติ
 ที่ปรึกษาการการวางแผนและวิเคราะห์อตั รากาลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย
 หัวหน้าโครงการจัดประชุมโต๊ะกลมผูน้ าทางการศึกษาอาเซียน (Asean Educational Leader
Roundtable) ปี 2554
 หัวหน้าโครงการฝึ กอบรมและพัฒนาภาวะผูน้ า (Authentic Leadership for Educational
Administration form mindset to practices) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา
 หัวหน้าคณะวิทยากรพัฒนาศักยภาพผูน้ าและความคิดแบบบวก สาหรับผูบ้ ริหารการศึกษารุ่น
ใหม่ระดับกลางและนักวิชาการระดับชานาญการพิเศษขึ้ นไป ของกระทรวงศึกษาธิการ
 คณะทางานการจัดการความรูแ้ ละพัฒนางานวิชาการจากงานประจา (KM-R2R)
มหาวิทยาลัยมหิดล
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 หัวหน้าคณะวิทยาการอบรม Positive Thinking สาหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 หัวหน้าคณะวิทยาการอบรม Positive Thinking สาหรับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 หัวหน้าโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุ น : กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน สาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุ นในสถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ 1-15
 หัวหน้าโครงการพัฒนางานวิชาการจากงานประจา (R2R) สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุ นในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 1-11
 หัวหน้าคณะวิทยากรพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
 หัวหน้าคณะวิทยากรการพัฒนางานประจาสู่งานวิชาการด้านเวชระเบียนทางการแพทย์ MR2R
(Medical Record Routine to Research)
 หัวหน้าคณะวิทยากร R2R ต้นกล้าวิจยั สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ น คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หัวหน้าคลินิกให้คาปรึกษางานวิจยั R2R สายสนับสนุ น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 หัวหน้าโครงการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและผูเ้ ชี่ยวชาญ (นบส.) และผูบ้ ริหารระดับกลาง
(นบก.) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2553 – 2554
 หัวหน้าวิทยากรโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุ น : กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน สาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุ นเครือข่ายนโยบายและแผน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
 หัวหน้าโครงการพัฒนางานวิชาการจากงานประจา (R2R) สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุ นเครือข่ายนโยบายและแผน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2546 – 2550) ของสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
 ที่ปรึกษาจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2548 – 2552) ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2549 – 2554) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
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 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2549 – 2551) ของ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ที่ปรึกษาในการเตรียมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การของสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีสู่ “ศูนย์ประสานราชการแผ่นดิน”
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ การพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ประจาปี 25492552
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนงาน/โครงการเชิงกลยุทธ์ ของกรมขนส่งทางบก ประจาปี 2548
 ที่ปรึกษาการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์บุคลากรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี
2548
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์งานการพยาบาลรังสีวิทยา ฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ปี 2548
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ปี 2548-2551
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 25482551
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 25482551
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประจากรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ปี 2549
 ที่ปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ ปี 2549
 ผูท้ รงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2549
 ที่ปรึกษาคณะทางานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
 วิทยากรโครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารซึ่งผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน (Certified Management Consultants:CMC) สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาล –บรรษัทภิบาล-ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
(Good Governance – Corporate Governance – Corporate Social Responsibility (CSR)
บริษัท ไทยฮีโน่ มอเตอร์ จากัด
 ผูท้ รงคุณวุฒิวิพากษ์แนวทางการวางแผนกาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ สานักงาน
ก.พ.ปี 2549
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 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลของสานักงานตารวจแห่งชาติ ปี
2550
 ผูท้ รงคุณวุฒิวิพากษ์การจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปี
2555
 คณะผูต้ รวจสอบทางวิชาการโครงการวิจยั เพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ผลงานบทความทางวิชาการที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่
1. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั (2544) บทบาทใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัด
การศึกษา : พัฒนาหรือบัน่ ทอน. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การกระจายอานาจเพื่อการ
พัฒนาภาครัฐและประชาชน. วันที่ 15 มิถุนายน 2544 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร. จานวน 5 หน้า.
2. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั (2544) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ. วารสารสห
ศาสตร์. ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2544). 4-16. จานวน 13 หน้า.
3. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั (2545) การปฏิรปู ระบบราชการ : ประชาชนได้อะไร. สารศาลายา. ปี ที่ 8 ฉบับที่
84 (กันยายน 2545). 11. จานวน 1 หน้า.
4. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั (2545) สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ตอนที่
1) . สังคมสาร. ฉบับที่ 22 (กันยายน 2545). 1-2. จานวน 2 หน้า.
5. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั (2545) สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ตอนที่
2) . สังคมสาร. ฉบับที่ 23 (ตุลาคม 2545). 1-6. จานวน 6 หน้า.
6. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั (2545) สาระน่ ารูเ้ กี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา(ตอนที่ 3) . สังคมสาร. ฉบับที่ 24 (พฤศจิกายน 2545). 1-4. จานวน 4 หน้า.
7. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั (2545) การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารสหศาสตร์. ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2545) จานวน 35 หน้า
8. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั (2546) รูปแบบการศึกษาภาวะผูน้ าในสถาบันอุดมศึกษา. นาเสนอสาระ
ทางวิชาการในที่ประชุมเสวนาทางวิชาการ ‚สู่การบริหารจัดการแนวใหม่‛ ห้อง 405,407 อาคาร 3 คณะครุ
ศาสตร์ จัดโดย ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2546
9.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั (2546). การพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการ
ปฏิรปู การเรียนรู.้ วารสารสหศาสตร์. ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2546) จานวน 20 หน้า
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10. รัชดา ธนาดิเรก, ศิริรตั น์ ชุณหคล้าย และสมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั (2548). ‘การมีส่วนร่วมของผู ้
มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์: ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของการปฏิรปู ระบบราชการไทย’ วารสารดารงราชานุ ภาพ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 14 เดือน
มกราคม-มีนาคม. จานวน 18 หน้า.
11. สุรีย ์ กาญจนวงศ์, กมลทิพย์ คติการ, พรรณนิ ภา บูรภาชีพ, อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ , สมบูรณ์
ศิริสรรหิรญ
ั , ศิริรตั น์ ชุณหคล้าย และคณะ (2547). ‘การวิจยั กรณีศึกษากระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี’ วารสารสหศาสตร์ ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2547. จานวน 21 หน้า
12. ศิริรตั น์ ชุณหคล้าย, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั ,รัชดา ธนาดิเรก.(2548). ความพร้อมในการ
บริหารงานท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี .วารสารดารงราชานุ
ภาพ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 14 เดือน มกราคม-มีนาคม. จานวน 18 หน้า.
13. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั ,สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั ,จวน ไชยสุวรรณ,นภ กาญจนกันติ (2548). การ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเขตจังหวัดนครปฐม.วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคมธันวาคม 2548) จานวน 29 หน้า.
14. รัชดา ธนาดิเรก, ศิริรตั น์ ชุณหคล้าย และสมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . (2548). การมีส่วนร่วมของผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ : ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จของการปฏิรูประบบ
ราชการไทย. เอกสารความรูส้ ถาบันดารงราชานุ ภาพ ลาดับที่ 14 ปี งบประมาณ 2548. (กุมภาพันธ์
2548). หน้า 1-18
15. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั .(2546). การพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิรูป
การเรียนรู.้ วารสารสหศาสตร์ ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2546). หน้า 3-22
16. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . (2548). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ าของคณบดี.
วารสารสหศาสตร์ ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2548) หน้า 217-245
17. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . การปฏิรูประบบราชการ:ก้าวสาคัญของการพัฒนาส่วนราชการไทย.
วารสารสหศาสตร์ ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2551). หน้า 5-21.
18. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั ,รัชดา ธนาดิเรก. ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม
2549). หน้า 134-154.
18. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทุนมนุษย์. วารสารคุณภาพชีวิตและกฎหมาย.
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม 2550). หน้า 19-27.
19. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั . การวิจยั กรณีศึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard) ของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน
2551) หน้า 77-97.
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20. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ. การวิจยั กรณีการจัดทาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบ
ทอดตาแหน่งในสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.วารสารคุณภาพชีวิตและกฎหมาย.
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554). หน้า 122-138.
21. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ. การวิจยั กรณีการจัดทาแผนพัฒนาภาวะผูน้ าในสานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.วารสารคุณภาพชีวิตและกฎหมาย.ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม
2554). หน้า 82-105.
22. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั และคณะ. สองทศวรรษนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา. วารสาร
สหศาสตร์. ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 (มีนาคม-สิงหาคม 2554). หน้า 216-235.
ผลงานการสอน
ระดับปริญญาตรี
- วิชา DSTD 401 จิตวิทยาทัว่ ไป คณะทันตแพทยศาสตร์
- วิชา DSTD 405 มนุ ษยสัมพันธ์กบั การพัฒนาตน คณะทันตแพทยศาสตร์
- วิชา SHSS 112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่ นักศึกษาทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิชา SHSS 130 หลักเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
- วิชา SHSS 201 สังคมศาสตร์ 2 : ระบบการเมืองและเศรษฐกิจไทย (ส่วนเศรษฐกิจไทย) คณะ
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
- วิชา SHSS 160 หลักการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์
- วิชา SHSS 161 นโยบายและการวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิชา SHCE 456 หลักการบริหารและการจัดการสานักงาน สาขาวิชาเวชระเบียน
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
- วิชา ว 2501 การบริหารจัดการงานเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก
- วิชา มมศท.102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุ ษย์
- วิชา มมศท.103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุ ษย์
ระดับปริญญาโท
- วิชา SHPP 518 นโยบายและความเป็ นผูน้ าทางการศึกษา
- วิชา SHPA 517 ทฤษฎีรฐั ประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- วิชา SHPA 519 สัมมนาประเด็นปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม กฎหมายและการปกครอง
ไทย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- วิชา SHPA 522 ทฤษฎีองค์การและกระบวนการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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- วิชา SHPA 536 การพัฒนาองค์การ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- วิชา นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิตการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- วิชา หลักทฤษฎีและปฏิบตั ิการบริหารฯ ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- วิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ
- วิชา นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระดับปริญญาเอก
- วิชา SHPP 568 นโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ หลักสูตรรัฐประศานศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิชา SHPP 566 การศึกษาดูงานด้านนโยบายสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศานศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
- บรรยายพิเศษหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บรรยายพิเศษโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บรรยายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริหารหลักสูตร
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศานศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)
- กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศานศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)
- กรรมการและเลขานุ การหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ภาระงานอื่น ๆ
- คณะทางานส่งเสริมการจัดการความรู ้ (KM) เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกรรมการอานวยการศูนย์วิจยั คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานอนุ กรรมการสวัสดิการคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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- คณะกรรมการเยี่ยมสารวจตามระบบ MUQD ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
วิทยาลัยราชสุดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้ คณะสัตวแพทย์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554-2556
การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
- International Conference On Postgraduate Education 2004 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม
2547 ณ Hilton Hotel, Petaling Jaya ประเทศมาเลเซีย จัดโดย University of Malaya
- International Conference On Managing Teacher Education For Excellence 2004 ระหว่างวันที่
11-14 กรกฎาคม 2547 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- International Conference on National Education Leaders forum ระหว่างวันที่ 27-29
พฤศจิกายน 2550 ณ Queen Sirikit National Convention Center โดย World Didac 2007
- ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยคุนหมิง มหาวิทยาลัยฟูตาน นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2540 และ ปี 2548 ตามลาดับ
- ศึกษาดูงานมหาวิทยาฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่
23 - 26 เมษายน 2550
- ศึกษาดูงาน Ministry of Public Health และ Hanoi School of Public Health ประเทศเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2550
- ศึกษาดูงาน Authentic Leadership for Educational Administration : From Mindset to Practices
ประเทศญี่ปุ่น เดือนกันยายน 2552
- ศึกษาดูงาน Public Administration and Governance ณ University of the Phillipine (UP) ประ
เทศฟิ ลลิปปิ นส์ พ.ศ.2553
- ศึกษาดูงาน Public Policy and Public Management ณ National Graduate Institute for Policy
Study (GRIPS), Ministry of Education Culture, Sports, Science and Technology-Japan และ
Japan International Cooperation Agency-JICA ประเทศญี่ปุ่น เดือนกันยายน 2555
ประวัตกิ ารรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.2551
 ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก พ.ศ.2554
 ประวัตกิ ารได้รบั รางวัลสาคัญ
 ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาหน่ วยงานศูนย์ศาลายา พ.ศ.2535
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 ได้รบั โล่เกียรติยศข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี 2535
 ได้รบั เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคา) และเกียรติบตั รจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย วันที่ 1
เมษายน 2536
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
ปั จจุบันดํารงตําแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการบริ หารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการบริ หารหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการบริ หารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
สถาบัน
ปริ ญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(Development Education)
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(Business Administration)
ปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
(Medical Record)
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียว มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(Service Industry)
สถานทีทํางาน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีอยู่ทีทํางาน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ทีทํางาน 0-2800-2840
โทรศัพท์มือถือ 0-8919-9954

E-mail : phut.plo@mahidol.edu
งานวิจยั / ทีปรึ กษา
- ทีปรึกษาจัดทําแผนกลยุทธ์ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
- ทีปรึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักส่งเสริ มสุขภาพ กรมอนามัย
- ทีปรึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา
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- ทีปรึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนําตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม
- ทีปรึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
- ทีปรึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ เป็ นต้ น
ผลงานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการทีได้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในรอบ ปี ( - )
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ,นพดล อุดมวิศวกุล,กมลพร สอนศรี ,ภัทร์ พลอยแหวน, เทพรัตน์ พิมลเสถียร,
อรรถพล กาญจนพงษ์ พร และ บุรัสกร โตรัตน์.( ).การวิจยั กรณีการจัดทําแผน
ความก้ าวหน้ าในสาขาอาชีพและแผนสืบทอดตําแหน่งของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ.วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. ( ), 122-138.
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ,เทพรั ตน์ พิ มลเสถี ยร,กมลพร สอนศรี ,ภัทร์ พลอยแหวน, นพดล อุดมวิศวกุล,
อรรถพล กาญจนพงษ์ พร และ บุรัสกร โตรัตน์. ( ). การวิจยั กรณีการจัดทําแผน
เพือพัฒนาภาวะผู้นําของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. วารสารคุณภาพชีวิตกับ
กฎหมาย. 7(2), 82-105.
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญและภัทร์ พลอยแหวน.แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลในพืนทีศาลายา จังหวัดนครปฐม.วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. ปี ที ฉบับที
( ).หน้ า - .
สมศักดิ อมรศิริพงศ์และภัทร์ พลอยแหวน. การพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในงานวิจยั เชิง
คุณภาพของนักศึกษาปริ ญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิ ดล.วารสารปั ญ ญาภิ วฒ
ั น์ . ปี ที ฉบับที (มกราคม –
เมษายน
)
ภั ท ร์ พลอยแหวน. การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ของชุ ม ชนกั บ การส่ ง เสริ ม อัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ น ชุ ม ชน
กรณี ศกึ ษาชุมชนบ้ านศาลาดิน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. วารสารคุณภาพชีวิตกับ
กฎหมาย.ปี ที ฉบับที ( ).
ผลงานอืน ๆ
ภัทร์ พลอยแหวน.( .) สังคมวิทยากับการพัฒนา หนังสือสังคมศาสตร์ เพือการพัฒนา ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภัทร์ พลอยแหวน.( .). ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม เอกสารคําสอน วิชาศึกษาทัวไป มมศท.
ภัทร์ พลอยแหวน.( .). การทํางานเป็ น(Team work) เอกสารคําสอน วิชาศึกษาทัวไป มมศท.
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งานสอน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านเวชสารสนเทศ
สัมมนาการจัดการเวชสารสนเทศ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นโยบายและความเป็ นผู้นําทางการศึกษา
สัมมนาทฤษฎีองค์การและการจัดการ
การวิเคราะห์และออกแบบองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาองค์การ
ทฤษฏีองค์การและการจัดการ
สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
ทักษะการใช้ ชีวิตยุคใหม่
หลักการบริ หาร
ระบบข้ อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข
เสริ มสร้ างประสบการณ์ วิชาชีพเวชระเบียน
การจัดการองค์การสาธารณสุข
วิชาเลือกเสรี คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักการบริ หาร
นโยบายและการวางแผน
ทักษะการใช้ ชีวิตยุคใหม่
หมวดวิชาการศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปวิทยาการเพือการพัฒนามนุษย์
สังคมศึกษาเพือการพัฒนามนุษย์
บริการวิชาการ
- การจัดการเชิงกลยุทธ์
- การกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถานศึกษา
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- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- การปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั งิ าน
- ประกันคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาสมรรถนะการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- การทํางานเชิงรุก
- Service Excellence
- พัฒนางานประจําสูง่ านวิจยั (R2R)
- นักบริ หารงานเวชระเบียน
- Service Quality Improvement
- Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
- Positive Thinking
- Knowledge Management
- Organization Development
เป็ นต้ น

ประวัติอาจารย์
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ (Dr. Somsak Amornsiriphong)
ที่อยู่
299/247 หมู่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา
2534 – 2537 ปริญญาตรี – อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 – 2540 ปริญญาโท – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยเกริก
2550 – 2554 ปริญญาเอก – สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสังคม)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน
2547 – 2549
อาจารย์โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2550 – กันยายน 2555 อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ด้านการบริหาร
2553 – กันยายน 2555 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปัจจุบัน
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- July 1996 หลักสูตร Engineering Insurance Management
จัดโดย NIA (National Insurance Academy) ณ ประเทศอินเดีย

- September 1999 หลักสูตร Basic Course on Technical Aspects, Underwriting and
Rating of Material Damage, Data Media, and Increased Cost of Working Covers
จัดโดย TELA Versicherling ณ ประเทศฮ่องกง
- July 2000 หลักสูตร Reinsurance Engineering Course
จัดโดย Royal & Sun Alliance Reinsurance ณ ประเทศสิงคโปร์
- August 2001 หลักสูตร Property Insurance and Reinsurance Course
จัดโดย Munich Re Group ณ ประเทศสิงคโปร์
- April 2007 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย
จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ นครเซี่ยงไฮ้ – นครหังโจว
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 หลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพ จัดโดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
- ธันวาคม พ.ศ. 2552 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง จัดโดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
- April 2011 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ณ สถานกงสุลไทย และ
มหาวิทยาลัยแคนเบอรา (University of Canberra) จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ นครซิดนีย์ และแคนเบอรา ประเทศออสเตรเลีย
- 10 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2554 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย (Visiting Lecturer) ณ
School of Social Work, San Diego State University, USA. ทุนสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
- พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการติดตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยประเทศมาเลเซีย
- 29 ตุลาคม 2555 – 1 พฤศจิกายน 2555 วิทยากรศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ณ Meanchey University
ประเทศกัมพูชา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- 5 – 18 พฤษภาคม 2556 อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาตามโครงการ ASEAN Mobility
Program ณ มหาวิทยาลัย Pannasastra University ประเทศกัมพูชา
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ (Books)
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์. (2551). การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปฏิฐานนิยม
และหลังปฏิฐานนิยม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์. (2552). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาสวัสดิการสังคม. นครปฐม:
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความ (Article)
1) เรื่อง “การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วารสารวิชาการราชภัฏ
ตะวันตก ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2551)

2) เรื่อง “บทสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2553)
3) เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสังคม” วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554)
4) เรื่อง “รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วารสาร มฉก. วิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 30 (มกราคม-มิถุนายน 2555)
5) เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระบบประกันสังคมระหว่างประเทศไทย ประเทศเยอรมัน และ
ประเทศญี่ปุ่น วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน 2555)
6) Social Capital: Foundation to Strengthen the Sufficiency Economy
Communities., Procedia Engineering, 32 (2012), pp.1147-1151. (A part of Dissertation)
7) Social Capital: Means of Social Safety Net and Social Protection in Thai
Communities., Procedia Engineering, 32 (2012), pp.1152-1155. (A part of Dissertation)
งานวิจัย (Research)
พ.ศ. 2552 – 2553 งานวิจัยเรื่องรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสาหรับกลุ่ม
เด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ทุนวิจัยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์)
พ.ศ. 2552 – 2553 งานวิจัยเรื่องรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสาหรับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิจัยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกรี แก้วมณี) (ทุนวิจัย
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
พ.ศ. 2553-2554 งานวิจัยโครงการศึกษาความเดือดร้อนของผู้ชุมนุมทางการเมืองและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (นักวิจัยร่วมและผู้ประสานงานโครงการ) (ทุนวิจัยจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
พ.ศ. 2554-2555 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสั ง คมสงเคราะห์ ร ะหว่ า งประเทศไทยและสหรั ฐ อเมริ ก า (ทุ น วิ จั ย จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.))
พ.ศ. 2554 – 2555 งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมในการจัดสวัส ดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม (ทุนวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.))
การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Conference)
1) การนาเสนอบทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสาหรับ
กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัย

สายมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก้าวหน้าหรือถอยหลัง สร้างสรรค์
หรือล้มเหลว” วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) การน าเสนอบทความวิ จั ย เรื่ อ ง “Why Pluralistic Social Welfare Model for Local
Government Organizations in Thailand” ในการประชุ ม นานาชาติ International Journal of Arts
and Sciences (IJAS) Conference ณ เมือง Gottenheim ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
3) การนาเสนอบทความเรื่อง “กรอบการอ้างอิงทางความคิดของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ศึก ษากรณี : บ้านรางอีเม้ย
และบ้ า นศาลาดิ น ” (ส่ ว นหนึ่ ง ของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก) ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 “การวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย: พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ” วันที่
14-17 มกราคม พ.ศ. 2554 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4) การน าเสนอบทความเรื่อง “ทุน ทางสัง คม : รากฐานความเข้มแข็ง ของหมู่บ้ านเศรษฐกิ จ
พอเพียง” (ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1
(The National SMARTS Conference I) วั น ที่ 28 พ ฤษ ภาคม พ .ศ. 2554 ณ คณ ะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร คณะวิท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5) การนาเสนอบทความเรื่อง “เสียงสะท้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง :
ความเดือดร้อน ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้ง
ที่ 1 (The National SMARTS Conference I) วั น ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร คณะวิท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6) การนาเสนอบทความเรื่อ ง “Social Capital: Means of Social Safety Net and Social
Protection in Thai Communities.” (ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญ ญาเอก) ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ISEEC 2011 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ Rose Garden อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7) ก า ร น า เส น อ บ ท ค ว า ม เรื่ อ ง “Social Capital: Foundation to Strengthen the
Sufficiency Economy Communities.” (ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก) ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ISEEC 2011 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ Rose Garden อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8) การนาเสนอบทความเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา” ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ The 4th NPRU National Conference ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9) การนาเสนอบทความเรื่อง “นวัตกรรมในการจัดสวัสดิการสัง คมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม” ในการประชุ มวิชาการระดับ ชาติ The 4th NPRU National Conference ระหว่างวัน ที่ 12-13
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10) การนาเสนอบทความเรื่อง “ตัวบ่งชี้ และกระบวนการสร้างตัวบ่งชี้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับชุมชนโดยชุมชน” (ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจาปีสัง คมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจาปี 2556 “เอเชีย รุ่ง โรจน์ วิกฤติ หรือโอกาส
ส าหรั บ ไทย” วั น ที่ 21-22 กุ ม ภาพั น ธ์ พ .ศ. 2556 จั ด โดย คณ ะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลและการเชิดชูเกียรติ
- วิทยานิพนธ์ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดีเด่น” ระดับปริญญาเอก ของคณะ
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2554 (อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ และ ดร.อรสุดา เจริญรัถ)
- วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล “วิ ท ยานิ พ นธ์ ดี ” ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2554 (อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจฉรา เปี่ยม
ญาติ และ ดร.อรสุดา เจริญรัถ)

ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่ 1) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
- Management of Information Technology in Public Administration เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการภาครัฐ
- Electronic Government รัฐอิเล็กทรอนิกส์
- Strategic Planning and Analysis การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์
- New Public Management การจัดการภาครัฐแนวใหม่
- Public Policy Process นโยบายสาธารณะ
- Educational Quality Assurance การประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย เช่น
- The Success of Tourist Attractions Management Policy ความสาเร็จของการนานโยบาย
บริหารแหล่งท่องเที่ยวไปปฏิบัติ
- Satisfaction of Organization Management and Implementation of Good Governance
in Local Administration ความพึงพอใจในการบริหารองค์การกับการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- Approach of Electronic Government to Closing the Gap Between Public and Citizens
การลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนด้วยการใช้รัฐอิเล็กทรอนิกส์
บทความทางวิชาการ เช่น
- e-Government: The Evolution of Public Administration รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์: วิวัฒนาการ
การบริหารงานสาธารณะ
- e-Government Model for Assessment ตัวแบบการประเมินรัฐอิเล็กทรอนิกส์
ตาแหน่งปัจจุบัน
- อาจารย์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประวัติ ดร. อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน
1. ตำแหน่งปั จจุบนั
อำจำรย์ประจำคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
2. วัน เดือน ปี เกิด
๓ พฤษภาคม ๒๕๒๓
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั
เลขที่ ๑๑๑/๕๖ หมู่ ๒ หมู่บ้านมณฑลนคร ตาบลบางกระทึก
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร. ๐๘๓-๓๑๑-๘๔๕๖
E-mail:banaras2009@gmail.com
4. กำรศึกษำ
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ ๒
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล

M.A. (Indian Philosophy & Religion),
Banaras Hindu University, Varanasi, India
Ph.D. (Philosophy & Religion),
Banaras Hindu University, Varanasi, India
5. ประสบกำรณ์ทำงำนในอดีต
- ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘
พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล บรรจุตาแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
- ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
พนักงานวิทยาลัยศาสนศึกษา บรรจุตาแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล บรรจุตาแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยศาสนศึกษา
- ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล บรรจุตาแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6. ตำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบนั ที่ทำอยูป่ ระจำ
อำจำรย์ป ระจ ำคณะสั งคมศำสตร์ แ ละมนุ ษ ยศำสตร์ มหำวิท ยำลัย มหิ ด ล บรรยำยประจ ำ
นักศึกษำระดับปริ ญ ญำตรี บรรยำยวิชำ ศิล ปวิจกั ษ์, มนุ ษย์กบั สังคม, วำทศำสตร์ ภำวะผูน้ ำ,
ระดับ ปริ ญ ญำโท สำขำจริ ยศำสตร์ บรรยำยวิช ำ จริ ย ศำสตร์ เชิ งศำสนำ, สัง คมวิท ยำและ
มำนุษยวิทยำเพือ่ จริ ยศำสตร์ศึกษำ
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เป็นวิทยากรอบรมนักบรรยายสังเวชนียสถาน ๔ ตาบลในประเทศอินเดีย -เนปาล จัดโดย
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เป็นวิทยากรบรรยายในสังเวชนียสถาน ๔ ตาบลและพุทธสถานในประเทศอินเดีย -เนปาล
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สมัย ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ),
คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (สมัย ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์) ภาคเอกชน
อาทิ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์จากัด (มหาชน) และอื่นๆ อาทิ คณะพระสาสนโสภณ เจ้าอาวาส
อุบาสก อุบาสิกา วัดโสมนัสวิหาร, คณะพระมหาจินดา ฐานจินฺโต, อุบาสก อุบ าสิกา วัดบวรนิเวศ
วิหาร เป็นต้น
เป็นวิทยากรบรรยายในประเทศอินเดียในเมืองสาคัญ ต่างๆ เช่น เมืองเดลี เมืองอัครา เมือง
ชัยปูร์ เมืองอมฤตสาร เมืองศรีนาคา ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหาร
งบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น
เป็นวิทยากรบรรยายในประเทศภูฏาน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ คณะกรรมาธิการติดตาม
การบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร , คณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน แม่ฮ่องสอน
เป็นต้น
เป็นวิทยากรบรรยายในประเทศศรีลังกา

ผลงานวิชาการ
อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน. ๒๕๕๕. ตามรอยธรรมพระราชบิดาจากการพระพุทธศาสนาสู่ปัญญาของ
แผ่นดิน เนือ่ งในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
มหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่๖
ฉบับที่ ๑. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน. ๒๕๕๑. พาราณาสี: เมืองพิธีกรรมริมฝั่งแม่นาคงคา. วารสารศาสนาและ
วัฒนธรรม ปีที่๒ ฉบับที่ ๑. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน. ๒๕๕๐. พระวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ (พระสุวรรณวิหาร): ศาสนสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวซิกข์. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีท๑ี่ ฉบับที่ ๒. วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน บทความศาสนาในระบบออนไลน์
ศาสนาฮินดู http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/hindu00.htm
ศาสนาเชน http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/jainism00.htm
ศาสนาซิกข์ http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/sikh00.htm

วุฒิชัย อารักษ์ โพชฌงค์

22/16 หมู่บา้ นเดอะกรี นเนอร์ รี่ 5
ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
Email: r_wut3d@hotmail.com
Mobile: 094-550-3339
ประวัติการศึกษา
กําลังศึกษาต่ อปริ ญญาเอก
หลักสู ตร Doctor of Philosophy Program in Management, Silpakorn University
สําเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2555 จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับการศึกษาปริ ญญาโท
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน เกรดเฉลี่ย 3.78
สําเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2551 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี
วุฒิการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา วิชาโท รัฐศาสตร์
เกรดเฉลีย่ 3.48
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ปัจจุบัน
ชื่ อหน่ วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ทีอ่ ยู่-ติดต่ อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหน่ ง อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสู ตรทีไ่ ด้ รับการพัฒนา
- สถาบันพระปกเกล้าและสํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร
หลักสู ตรยุวชนประชาธิ ปไตย
- สถาบันพระปกเกล้า KPI Congress UNDP.
หลักสู ตรการอบรม เวทีวชิ าการระดับนานาชาติ หัวข้อ “การเมืองภาคประชาชน”
- กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หลักสู ตรพัฒนานักบริ หารระดับต้น
- กระทรวงพลังงาน
หลักสู ตร ผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังภายใน

- University of Lucerne, Switzerland
Curriculum: The management concepts of Switzerland and perspective of performance
ทุนวิจัยภายนอก
- โครงการพัฒนาบุคลากรให้ มีศักยภาพเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรม
อ้ อย นํา้ ตาลทราย และอุตสาหกรรมต่ อเนื่อง (ทุนวิจยั ของกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2559
(นักวิจยั ร่ วม))
- การประเมินผลการดําเนินงานของสํ านักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ (การประเมินผล
ภายนอก) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ทุนวิจยั ของสํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ
ปี 2559 (นักวิจยั ร่ วม))
ผลงานวิจัย
- รูปแบบและกลยุทธ์ การดําเนินงานของโรงเจศาลเจ้ า สั งกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2557 ตีพิมพ์ในวารสารสหศาสตร์ ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –
ธันวาคม 2558): 304 – 346.
- วิทยานิพนธ์ “The Influence of Perception, Attitude and Participation toward Effective
Implementation of the Supporting Staffs in Autonomous University on Internal Quality
Systems”ตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ปี 2555
- การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ การและความสุ ขในการทํางานทีม่ ีต่อผลการดําเนินงานด้ าน
นวัตกรรมของบุคลากรคณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2556 ตีพิมพ์ใน
วารสารคุณภาพชีวติ กับกฏหมาย (TCI) ศูนย์กฏหมายการแพทย์ สาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้อมและ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คุ ณภาพการให้ บ ริ ก ารและความต้ องการของผู้ รับ บริ ก ารในโรงอาหารคณะสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ได้รับทุนวิจยั จากคณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ นําเสนองานประชุ มวิชาการ
ระดับชาติสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2555
- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนวิจยั จากคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นําเสนองานประชุม
วิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2555 (ผูว้ จิ ยั ร่ วม)
-ความคาดหวังของบุคลากรคณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทมี่ ีต่อสวัสดิการของส่ วนงาน
ได้รับทุนวิจยั จากคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นําเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2554

- แนวทางการพัฒนางานกิจการนักศึกษา คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้รับทุนวิจยั จาก
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2554 นําเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2555 (ผูว้ จิ ยั ร่ วม)
- ตลาดพระเครื่องจังหวัดนครปฐม ปี 2550 นําเสนอในการประชุมวิชาการ "ศิลปากรวิจยั ครั้งที่ 1 ปี 2550"
- การจัดการระบบนํา้ ประปาภูเขา พืน้ ที่หมู่บ้านเขาเหล็ก อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ปี 2550 นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.บรู พา ปี 2550 (ผูว้ จิ ยั ร่ วม)
- การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ทีม่ ีต่อการทํารั ฐประหาร 19 กันยายน
2549ปี 2550
บทความวิชาการ
- บทความวิชาการ เรื่ อง วิวฒ
ั นาการของวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ : กระบวนทัศน์ และมุมมอง “อดีต
ปัจจุบันและแนวโน้ มอนาคต” ปี 2558 เผยแพร่ ในฐานข้อมูลการจัดการความรู ้ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- บทความวิชาการ เรื่อง การบริหารรัฐกิจและองค์ การภาครัฐกับมิติความเปลีย่ นแปลงของสั งคม
หลังนวสมัย ปี 2557
- บทความวิชาการ เรื่ อง การพัฒนาแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเลิศจากมุมมองด้ านการจัดการความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า ปี 2557
- บทความวิชาการ เรื่อง การสร้ างองค์ การแห่ งการเรียนรู้ : มุมมองเชิงระบบ ปี 2557 (อยูร่ ะหว่าง
การตีพิมพ์)
ทีป่ รึกษางานวิจัย/อาจารย์ ทปี่ รึกษา
- ความเป็ นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปี 2559
นําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจําปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตตรัง
- ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความสุ ขในการทํางานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตเพลินจิต ปี 2559
นําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจําปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตตรัง (รางวัลบทความวิจยั สร้างสรรค์ดีเด่น สาขาบริ หารรัฐกิจและรัฐวิสาหกิจ)
- รูปแบบการดําเนินงานและกลยุทธ์ ทสี่ ่ งผลต่ อความสํ าเร็ จในการดําเนินงานของประชาคมคนรัก
แม่ กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม นําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ เครื อข่ายด้านการจัดการ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รูปแบบและกลยุทธ์ การดําเนินงานของมูลนิธิสว่ างเบญจธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

นําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ เครื อข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ความรู้ ความเข้ าใจและการประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้ ของประชาชนจากโครงการศูนย์ ศึกษาการ
พัฒนาห้ วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรณีศึกษาตําบลสามพระยา อําเภอชะอําจังหวัด
เพชรบุรี ปี 2558 นําเสนอการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- รู ปแบบการดําเนินงานและกลยุทธ์ ของธุรกิจทีพ่ กั ประเภทโฮสเทล: ยิม้ ห้ วยขวาง ปี 2558
นําเสนอการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตพืน้ ทีต่ ําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ทีม่ ีต่อนโยบายการรับจํานําข้ าว ปี 2558 นําเสนอการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- เรื่องเล่ าแห่ งความสํ าเร็ จของ “ยิม
้ ห้ วยขวางโฮสเทล” ปี 2558 นําเสนอการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ/โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติและประสบการณ์อนื่ ๆ
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2560 – 2563 สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร ปี 2559
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสังเคราะห์และสรุ ปผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2559 สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร ปี 2559
- วิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมให้กบั นักเรี ยน โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยา
นุสรณ์ (องค์การมหาชน) ปี 2559
- วิทยากรยรรยาย หัวข้อ “ค่านิยมความรับผิดชอบด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต”
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2559
- วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย ปี 2559
- วิทยากร โครงการ Kick off Seminar ของสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม ปี 2559
- วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิพฒั นาหลักสู ตร CBSEL (การพัฒนาครู พ้นื ชายแดน) สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
- ผูท้ รงคุณวุฒิและประธานกรรมการประเมินผลด้านพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุ งเทพมหานคร การประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2559

- ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกบทความวิจยั ในการนําเสนอบทความวิจยั การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครื อข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ปี 2558
- วิทยากรกระบวนการ “โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งด้านสิ ทธิ เสรี ภาพ การมีส่วนร่ วมและกฏหมาย:
สิ ทธิ เสรี ภาพและการมีส่วนร่ วมในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป” สถาบันพระปกเกล้า ปี 2558
- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การทํางานให้มีความสุ ข” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2558
- วิทยากรอบรมการเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนางานประจําสู่ งานวิจยั (R2R) สํานักวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2558
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาล
ทราย ปี 2558
- คณะกรรมการบริ หารทุนการวิจยั ของสํานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2558
- อาจารย์พิเศษ หัวข้อ การพัฒนาภาวะผูน้ าํ การบริ หารงานตามหลักธรรมมาภิบาลและบรรษัทภิบาล และ
การสร้างทีมงาน ประจํารายวิชา หลักการบริ หาร ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
- อาจารย์พิเศษ ของโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
- ผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- เลขานุการคณะอนุกรรมการสวัสดิการ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ผูจ้ ดั การศูนย์อาหาร คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- บริ การวิชาการกับองค์กรทางการศึกษา เช่น กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
-เป็ นประธานจัดงานและจัดหารายได้โครงการฝึ กอบรมความรู ้ทางด้านการเมืองการปกครอง กับ
เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 5 โครงการในปี 2545-2547
- เป็ นวิทยากรบรรยายและสันทนาการความรู ้ดา้ นงานส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2545-2547
- ได้รับคัดเลือกเป็ นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2546
- ได้รับคัดเลือกเป็ นรองประธานคนที่ 1 โครงการยุวชนประชาธิ ปไตยของสถาบันพระปกเกล้าและ
สํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร ปี 2547
- ได้รับการเลือกตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2550
- เป็ นแกนนําดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ในปี 2550 ในนามสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มีส่วนร่ วมในการร่ างรัฐธรรมนูญปี 2550 ในเวทีของสํานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
- ระดมทุนจัดหารายได้โครงการสร้างห้องสมุดให้นอ้ ง จํานวน 4 แห่ง

- ดูแลโครงการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระและสโมสรนักศึกษา
- ที่ปรึ กษาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี บริ หาร 2551 - 2552
- ที่ปรึ กษาชมรมล้านนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2550 - 2551
- ที่ปรึ กษาชมรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2550 - 2552
- ที่ปรึ กษาชมรมพิธีกร (MC) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2550
- ที่ปรึ กษาชมรมศิลปวัฒนธรรมใต้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2550 - 2551

นายสุ ทิน แก้วพนา ผูช้ ่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2505
ประวัติการศึกษา
ม.ศ. 5 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
กศบ.วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ศษม. วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาผู้นาทางการศึกษา และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533 ครูผู้สอน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535 นักวิชาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการอาเภอจุน จังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอาเภอ สานักงานศึกษาธิการอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541 ศึกษาธิการอาเภอ สานักงานศึกษาธิการอาเภอกิ่งอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542 ศึกษาธิการอาเภอ สานักงานศึกษาธิการอาเภอจุน จังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546 ศึกษาธิการอาเภอ สานักงานศึกษาธิการอาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 1
18 มิถุนายน 2547 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 3
11 มิถุนายน 2551 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 3
5 ตุลาคม 2552 – ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
1 พฤศจิกายน 2553 – 1 ตุลาคม 2555 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
1 ตุลาคม 2555 – 2 พฤศจิกายน 2558 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
3 พฤศจิกายน 2558 – 2561ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
ปัจจุบัน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลดีเด่นระดับบุคคล
1. โล่รางวัล ปปส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจาปี 2554
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสานักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2554
3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา ประจาปี 2555

4. รับเข็มช่อสะอาด จากองค์การสร้างพัฒนาเครือข่าย ปปช. สพฐ. ประจาปี 2557
5. เกียรติบัตรผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ประจาปี 2557 ระดับเหรียญทอง อันดับ1 ของภาคเหนือ
6. ได้รับรางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจาปี 2554 – 2555
7. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2558
8. ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ เชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ 20
กันยายน 2556

